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  שבת חנוכה "מקץ "פרשת השבוע 

 

לחג ובאקטואליה לאורך השנים מצאו רמזים בפרשה ז"ל ח .נקראת בדרך כלל בחנוכה ת מקץפרש

בלעו שדקות שיבולים , שבעותפרות אכלו שפרות רזות  .פרעה מותחלותחילה בהפרשה מ .חנוכהה

 ה( את האימפרי ניצחון החלשים )הרזים / דקים .נס חנוכההתיאור מתאים ל .מלאותבריאות ושיבולים 

אימפריה מתקומם ומנצח את הנית ווקטן באימפריה היואזור אחד זעיר  .היוונית )השבעים מדושנים (

 . שנה 200 -כ בעצמאות ושורדהאכזרית 

את  וניצחשוב ( המכבים )מתל אביב ,ממש בסמוך לחגחנוכה כאשר ת התאימה לתקופליה מהאקטוא

כפול מופיעה )לשמונת ימי החג (  8ניצחון סמלי כאשר הספרה יצחו הכדורסל היוונית ונ תאימפריי

שר פרשני הכדורסל טוענים שזהו אחד הניצחונות הגדולים בשנים האחרונות כא. 88:79בניצחון של 

עם מעט שחקנים נחיתות מובהקת ב והי םמכביה ,הכוכבים הגדולים של מכבי לא שיחקו בשל פציעות

גם בחלל החיצון החנוכה  נחגג השבוע .ניצחון שלא ישכחההפך ועד המ ברושצ נקודות עטכשירים ועם מ

חוגגי ה בימים אלו בתחנת החלל הבינלאומית שלחה לכל הששו הייהודטרונאוטית כאשר ג'סיקה מאיר אס

             . שלה על רקע כדור הארץ "ברכת חנוכה שמח כולל תמונה של "גרבי החנוכההחג בעולם 

סות בח בחזית הבית הלבן של חב"ד חנוכיה הראשונההדלקת הגיגת חציון רצף של לשנה  40השנה מלאו 

  .נשיא אמריקני שלא נחשב כאוהד גדול של ישראל"י ע דווקא השהתחילמסורת נשיאי ארה"ב 

 

הוא מוזמן לתת כאשר כלא מגיע להזדמנות חייו ובבבור  ,בחושך ,של חיים בתחתית יוסף לאחר שנים

 עצום  קרדיטהוא מקבל מאד. וערכים מלך המוקף ביועצים חכמים ומ .אימפריית העולם העתיקעצה למלך 

ֹּאֶמר פַ "  ה, ֶאלַוי תֹו-ְרעֹּ ֵתר ֵאין אֹּ י, ּופֹּ ר  ;יֹוֵסף, ֲחלֹום ָחַלְמתִּ ְפתֹּ ְשַמע ֲחלֹום, לִּ ר, תִּ י ָעֶליָך ֵלאמֹּ י, ָשַמְעתִּ ַוֲאנִּ

תֹו יוסף שמגיע ממצוקה קשה אחרי כל הגלגולים הקשים שעבר ויתכן שזו לו הזדמנות חד פעמית  "  .אֹּ

ר, -ַוַיַען יֹוֵסף ֶאת "הוא עונה  ..., במקום להלל את עצמו ולהגיד שהוא מקצוען בתחוםהרת גורל ה ֵלאמֹּ ַפְרעֹּ

ְלָעָדי ים, ַיֲעֶנה ֶאת בִּ ה-ֱאֹלהִּ לא אוכל לפתור ללא עזרת , אינני נחשב ,אני רק מתווך - בצניעות"  ְשלֹום ַפְרעֹּ

מדבר על תלות  יוסף .התגרותזו הפרעה יכל לראות בתשובה וגורל.  סיכון חיים וזהתשובה יש ב .הקב"ה

 , לאמונתו ולאלוהיויוסף נאמן לעצמו .וזאת כשהוא מדבר עם מלך שחושב את עצמו כאל ,באלוהי ישראל

ה ֶאל"   פרעה פוסקו מצליח בכלהוא אכן אמונתו החזקה ויושרו , קידוש ה'בזכות ו ֹּאֶמר ַפְרעֹּ ַאֲחֵרי  יֹוֵסף-ַוי

ים אֹוְתָך ֶאת יַע ֱאֹלהִּ ֹּאת, ֵאין-ָכל-הֹודִּ ְהֶיה ַעל .ָנבֹון ְוָחָכם, ָכמֹוָך-ז י, ְוַעל-ַאָתה תִּ ַשק ָכל-ֵביתִּ יָך יִּ י-פִּ . "  ;ַעמִּ

למנות את יוסף ובוחר  כולםאת בפני זבמודה ו חוכמתו של יוסףבנותו של הקב"ה ועליוכיר במפרעה 

  .שלו 1בכיר מס' ל ולמושלהאלמוני וחסר הניסיון 

 

ן" מטאורית לגדולה עליה  .שה פריצת דרך בהצלחהשוב עויוסף  יֻצהּו מִּ כלא בזר חד מ רעבמ " ַהבֹור-ַוְירִּ

מאיר בחוכמתו את בית המלוכה של פרעה הוא  וסף. ילאור פסגות המלוכההחושך ימי מ .למשנה למלך

 עברי. שונה ,תמיד זר ווא הגיע לפסגה אולם הוא נשאר המצוי בגלות מצרים , 

ְבַעת ַהֵנרֹות "על במדרש רבה במדבר  ירּו שִּ ת ֶאל מּול ְפֵני ַהְמנֹוָרה ָיאִּ  :אמר רבי חנינא"  ְבַהֲעֹלְתָך ֶאת ַהֵנרֹּ

יש בתוכן לבן ושחור ואין אתה רואה מתוך הלבן אלא מתוך  ,אמר הקדוש ברוך הוא: עינים שיש בך

ומה אם עיניך שיש בתוכן שחור ולבן אין אתה רואה אלא מתוך השחור, הקב"ה שכולו אורה הוא השחור, 

יוסף רואה את האור מתוך החושך שהיה מצוי בו ומצליח , המכבים באו חושך    !?צריך לאורה שלכם

להיות לא הפך אך תן . יוסף חי במצרים הוא אור קטן אך כולנו יחד אור אי מאתנול אחד כ והצליחו לגרש

רבים הודים ילאורך ההיסטוריה לעומתו  ,מעמדותויים שבלמרות הפיא לא "מתיוון " ואיש מצרי ה

יקבלו אותם בזרועות  " יוונים"מתוך רצון לטשטש את ההבדלים ומתוך מחשבה שכאשר ידמו ל והתייוונ

   .להם זרעובדה ללא עוררין היא שזה לא ע, פתוחות 

מאירים . אנו בורא האורלה' ר או"תורמים "  , אנו לאאנו מדליקים נרות חנוכה להאיר את העולם שלנו

התקדם ועד מותו זכה לתמיכת פרעה ושלט ללא עוררין  הצליח .עברי יוסף נשאר. את הדרך לעצמנו

ָנבֹון ְוָחָכם, -ֵאיןאכן "  ובעל דת שונה שנחשבה על ידי המצרים לנחותה יותר למרות היותו זר במצרים

 "  ָכמֹוָך

                          .        וחנוכה שמח שבת שלום                                     

 שלר איתן                     

  .לעילוי נשמת אבי, מורי ורבי אברהם חנן בן נתן ואטל ז"ל                          


